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სამუშაო ადგილი 

წმინდა ილია მართლის სახელობის სალიტერატურო ჟურნალ „საქართველოს მოამბის“ 

რედაქტორ-გამომცემელი 

 

თელავის მეოთხე საშუალო სკოლის რელიგიისა და კულტურის პედაგოგი 

 

განათლება 

1975-1985 თელავის მეოთხე საშუალო სკოლა, წარჩინებით 

1985-1989 თელავის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტის  

ისტორია-ფილოლოგიის ფაკულტეტი.ქართული ენისა და ლიტერატურის 

სპეციალობა. წარჩინებით. დიპლომის #HB 067710 

სამუშაო გამოცდილება: 

1989 წლიდან თელავის მეოთხე საშუალო სკოლა, საღვთო სჯულის მასწავლებელი; 

1992-1998 თელავის მეათე ეროვნულ ექსპერიმენტული სკოლა, რელიგიის ისტორიის 

მასწავლებელი; 

19994-1998 საქართველოს საპატრიარქო. ალავერდის ეპარქიის პრეს-ცენტრის ხელმძღვანელი; 



1995-1996 დამოუკიდებელი ინსტიტუტი „კახეთი“,  რელიგიის ისტორიის მასწავლებელი; 

1992-1998 იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ჰუმანიტარული სასწავლებელი. ქართული ლიტერატურის ისტორიის მასწავლებელი;  

1995-1996 სალიტერატურო ჟურნალი „თელავი“რედაქტორის მოადგილე; 

1994-1996 საქართველოს საპატრიარქო.ალავერდის ეპარქია ჟურნალ „მცირე სამწყსოს“ 

რედაქტორი; 

1996 წლიდან წმინდა ილია მართლის სახელობის სალიტერატურო ჟურნალ „საქართველოს 

მოამბის“ რედაქტორ-გამომცემელი; 

1998-2002 ქალაქ თელავის საკრებულოს წევრი, სამანდატო კომისიის თავმჯდომარე; 

1999-2001 საქართველოს თეატრალური ინსტიტუტი, თელავის ჯგუფი, რელიგიის ისტორიის 

პედაგოგი; 

2002-2006 ქ. თელავის საკრებულოს წევრი, სახელმწიფო მენისა და რელიგიურ საქმეთა კომისიის 

თავმჯდომარე; 

2003-2004 „მთავარი გაზეთი კახეთში“ პასუხისმგებელი რედაქტორი და სტილისტი; 

2005-2006 იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაზეთ 

„თელავის უნივერსიტეტის“ რედაქტორი; 

 

 

გამოქვეყნებული შრომები: 

- ლექსების კრებული - „სინათლისაკენ“ 1990 გამომცემლობა „მერანი“ 

- ლექსების კრებული -„მთის მწვერვალები“ 2003 გამომცემლობა „ქართული წიგნი“ 

- ლექსების კრებული - „თოვს, დედას ძლიერ უყვარდა თოვა“ 2006 გამომცემლობა 

„კაბადონი“ 

- რომანი „დედა ჩიტი მომკვდარიყო“ ჟურნალი „ცისკარი“ 2001 #4 

- რომანი „კიდობანი ლივლივებს მდინარეზე“ ჟურნალი „ოლე“ 2005 #1, #2, #3, #4. 

- სამეცნიერო კრებული „ზოგადი ფსიქოლოგიური შტრიხები მე-20 საუკუნის ქართულ 

მწერლობაში“ გამომცემლობა „საქართველოს მოამბე“ თბილისი 2009 

- სამეცნიერო პუბლიკაცია „მწერლობის ფსიქოლოგიური ასპექტების შესახებ“  ჟურნალი 

„საქართველოს მოამბე“ #3 (11) 2008 

- სამეცნიერო პუბლიკაცია „დემნა შენგელაიას მოთხრობა „განძი“ ფსიქოლოგიზმის 

თვალსაზრისით“ ჟურნალი „საქართველოს მოამბე“ #3 (11) 2008 



- სამეცნიერო პუბლიკაცია „ზოგადი ლიტერატურული პარალელები ფსიქოლოგიზმის 

თვალსაზრისით დემნა შენგელაიას  „განძი“ და ერნესტ ჰემინგუეის „მოხუცი და ზღვის“ 

მიხედვით“ თელავის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის „სამეცნიერო შრომების“ კრებული #1 (23) 2008 

- სამეცნიერო პუბლიკაცია „ღმერთში მყოფობის განცდა ტბელ აბუსერისძის „სასწაულნი 

წმიდისა გიორგისნი“-ს მიხედვით“  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის 

„ტბელობის“ მასალები ; საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ტბელ აბუსერისძის სახელობის 

უნივერსიტეტი; სხალთის ეპარქია, 2008 წლის ნოემბერი. 

- სამეცნიერო პუბლიკაცია მიხეილ ჯავახიშვილის „ჯაყოს ხიზნები“ ჟურნალი 

„საქართველოს მოამბე“#3 (17) 2009 

 

 

1985 წლიდან ქვეყნდება პოეტური, პროზაული და პუბლიცისტური თხზულებები 

პერიოდულ გამოცემებსა თუ ჟურნალ-გაზეთებში. 

გამომცემლობა „ქართულ წიგნში“ გამოსაცემად მზადდება თხზულებების III ტომეული; 

 

 

1992 წლიდან საქართველოს მწერალთა კავშირის წევრი. 

 

 

პრემიები და ჯილდოები: 

2005 წელს  - რომანისათვის „კიდობანი ლივლივებს მდინარეზე“ გურამ რჩეულიშვილის 

სახელობის ლიტერატურული პრემია. 

 

 

სამხედრო სამსახურისადმი დამოკიდებულება 

 

არასამხედრო ვალდებული 

 

 

ენები 

ქართული, რუსული 

 

ტექნიკური ჩვევები 

ავტომობილის მართვა, ბეჭდვა-(შესაბამისი სერთიფიკატით) 

 

 

 

 

 



ინტერესების სფერო 

 

ღვთისმეტყველება, ფილოლოგია, ფილოსოფია, ფსიქოლოგია, ლიტურგიკა, პედაგოგიკა, 

რიტორიკა, პომილეტიკა.  

 


